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फाट्या आठवड्याचो हवामान सािांश 

(०७.११.२०२१ते ११.११.२०२१) 

हवामानाचे 

टनकश 

हवामान अंदाि 

(१३.११.२०२१ते १७.११.२०२१) 
07 08 09 10 11 Date 13 14 15 16 17 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rainfall 

(mm) 
3 16 32 18 25 

32.0 32.6 32.4 33.0 33.0 
Max. Temp. 

(°C) 
33 34 34 33 33 

24.4 24.2 22 21 20.8 
Min. Temp. 

(°C) 
24 24 24 24 23 

     
Cloud cover 

(Octa) 
8 8 8 8 8 

92 95 81 70 91 Max. RH (%) 75 89 91 92 95 

57 61 45 33 51 Min. RH (%) 53 56 62 71 73 

3.8 4.2 3.1 3.0 3.7 
Wind 

Speed(km/h
) 

5 5 5 5 3 

     
Wind 

direction (°) 
Northeast 

East-
Northeast 

Northeast 
East- 

south east 
East- 

south east 

गेया आठवड्यात िुने गोय से्टशनाचेि पाऊस )टममी( पाऊस )टममी(०१/०१/२०२१ ते आज़ पयंत 

0.0 mm 3831.4 mm 

हवामानाचो सािांश/ 

चेतावनी 

• १२ नोव्हेंबर २०२१ वेगळ्या जाग्ाांचेर हलको पाऊस/गडगडाट  पडपाची खूप शक्यता 

आसा॰ 

• १३ आणि १४ नोव्हेंबर  २०२१ णजल्ह्यात  काय जाग्ाांचेर हलको ते मध्यम 

पाऊस/गडगडाट  जावपाची खूप शक्यता आसा॰ 

• १५ आणि १६ नोव्हेंबर  २०२१ णजल्ह्यात खुपश्या जाग्ाांचेर हलको ते मध्यम 

पाऊस/गडगडाट  जावपाची खूप शक्यता आसा॰  

• कमाल आणि णकमान तापमान  ३२°C आणि २३°C च्या आसपास आसपाची  शक्यता 

आसा॰ 

ववस्तारित पावसाचा 

अंदाज 

Week १(१२ नोव्हेंबरते१८नोव्हेंबर ) 

●पावसाचे प्रमाि णजल्ह्यात चडुच जास्त उरपाची शक्यताआसा॰ 

● कमाल आणि णकमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰ 

Week २(१९ नोव्हेंबरते २५ नोव्हेंबर) 

●पावसाचे प्रमाि  णजल्ह्यात चडुच जास्त उरपाची शक्यताआसा॰ 

● कमाल आणि णकमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰ 

 

सामान्य सल्ला 

• शेतकऱयाांक रबी  णपकाांच्या पेरिीखातीर जमीन तयार करपाक सुचयला  

• लायलेल्या रोप्ाांचेर  कीड आणि रोगाांचेर णनयांत्रिाचे उपाय करा॰ 

एसमएस 

• १२ ते १६ नोव्हेंबर २०२१ वेगळ्या जाग्ाचेर गडगडाटासकट णवजेचो कडकडाटजातलोां . 

त्याखातीर  शेतकऱयाांक  सावधणगरी पाळपाची आणि णवजेच्या सतकक तेक लागून  दाणमनी 

ऍप वापरपाचो  सल्लो  णदला॰ 

टपक 
टप्पा / कीड / 

िोग 
सल्लो 



िबी  भात 

िमीनीची 

तयािी 

• रब्बी भाताची पेरिीक लागून नसकरी बेडची तयारी करपाक येता॰ 

• रबी भाताची रोपवाणटकेची  पेरिी १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करपाक येता॰ 

• बरयापेकी कुसोन तयार केले्ल सारे आणि ग्ग्लायरीणसणडया, धैंचा अशा 

प्रकारच्या णहरव्या खताांचो वापर बांधारे / कुां पिात करपाक येता 

• बयाकपेकी जमीन सपाट करप वा आढ़े तयार करप गरजेचे 

अिसाणो 

िमीनीची 

तयािी 

• अरसाण्याच्या रोपवाणटकेखातीर  जमीन तयार करपाक  सुरू करु  येता॰ 

• चवळीची पेरिी १५ नोव्हेंबर ते १५ णडसेंबरपयंत सुरू करपाक येता॰ 

• शेवटची नाांगरिी करताना बेसल(पेरिी  करच्या पयलो डोस) म्हिून @ 

5- 10 टन/हेक्टर शेिखत वापरा॰ 

• १०८.७kg/हेक्टर – डीएपी , ११.८१ kg/ha – युररया, ५० kg/ha - 

एमओपी , २३.८१ kg/ha - ण ांक सले्फट हेप्टाहायडर ेट, १९.०५ kg/ha – 

बोरॅक्स, शक्यतो पेरिीच्या वेळार लायात॰ 

• अलॅ्सन्डो-१, नाडोरा बडे -४, आणि आयसीएआर-सीसीएआरआयन  नवे 

काडलेल जास्त उत्पादन णदता ते  आणि ठळक चवळीचे प्रकार (गोवा 

चवळी-3) पेरिीखातीर  वापरले जव  शकतात॰ 

• पेरिी पयली  टर ायकोडमाक णवराइड @ १० g/kg णकां वा सू्यडोमोनास 

फू्लरोसेन्स @ १० g/kg णबयािे णकां वा काबेन्डाण म णकां वा णिरम २ g/kg 

ची बीजप्रणिया सुचयले जाता॰ 

भािी पुनर्ासवणी 
• रोपाांची पुनलाकविी १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करपाक  येता 

आंबा 

 

 

 

  होपसस 

 

 

टर्फ वेबसस   

 

• १२ ते १६ नोव्हेंबर २०२१ हलको  ते मध्यम पाऊसाचो अांदाज पळोन 

शेतकऱयाांक  सकाळच्या वेळार आणि स्वच्छ हवामानातच णनयांत्रिाचे 

उपाय करा असो  सल्लो  णदला॰ 

• फळबाग स्वच्छ दोवरात,ति आणि भांगार काढून उडयात॰ 

• इणमडाक्लोणप्रड (0.3 णमली प्रणत णलटर पाण्यात) फवारिी केल्यार आांबा 

हॉप्पसक चेर  णनयांत्रि करपाक  मदत जातली॰ 

• या वेळार आांब्याचा बागेन णलफ वेबसकचो हल्लो जावपाची शक्यता आसा॰ 

• तेकालागून पानाांची जास्त गदी आसल्यार कापून उडोन ,पानाांचे जाळे  

काढून उडोवपाचे  आणि जाळून नष्ट केल्यार या णकडीचेर णनयांत्रि 

करपाक येता॰ 

• गांभीर प्रकरि आसल्यार लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन @ 1 णम/लीफवारिेची  

णशफारस केली जाता॰ 

• अँथॅ्रकनोजस  खातीर  - काबेन्डाण म @ 2 गॅ्रम प्रणत 1 णलटर उदकात  

णमसळून फवारिी करपाची णशफारस केली जाता . 

काजू 

टी मॉस्किटो 

बग 

 

• १२ ते १६ नोव्हेंबर २०२१ हलको  ते मध्यम पाऊसाचो अांदाज पळोन 

शेतकऱयाांक  सकाळच्या वेळार आणि स्वच्छ हवामानातच णनयांत्रिाचे 

उपाय करा असो  सल्लो  णदला॰ 

• फळबाग स्वच्छ दोवरात,ति आणि भांगार काढून उडयात॰ 

• मातीयेतले आणि  ाडाचे उदक सुकुन वचूक  जाईना  आणि नडिीच्या 

वाढीचेर  णनयांत्रि दोवरपाक लागून  सुकी  पाना  णकां वा भाताचे  ति 

घालून मलणचांग करात॰ 

• काजू  ाडाचेर“टी मोसणकटो बग” हल्लोां करू शकता त्याखाणतर काजूच्या 

बागाकडे लक्ष दोवरात आणि तेका लागून नीमचेकीटनाशक वापरपाचो 

सल्लोां णदलो जाता॰ 

सुपारर 

फू्रटिॉट 

)कोरे्िोगा( 

 

 

• १२ ते १६ नोव्हेंबर २०२१ हलको  ते मध्यम पाऊसाचो अांदाज पळोन 

शेतकऱयाांक  सकाळच्या वेळार आणि स्वच्छ हवामानातच णनयांत्रिाचे 

उपाय करा असो  सल्लो  णदला॰ 

• पाम बेणसनचे मलल्ह्चांग केले जाव शकता॰ 



 

बड़ िोट 

• बागेन पडलेली सुकलेली पाना  मलल्ह्चांग करपाक खातीर वापरली जाव 

शकता॰ 

• सुपाररतफू्रटरॉट (कोलेरोगा) ताब्यातदवरपाकबोडोणमश्राि१% लायात॰ 

• रूट ग्रब्स हल्ल्याचे णनयांत्रि करपाक लागून सुपारीच्या बेणसना भोवती १०-

१५ सेंटीमीटर खोल माती खािप॰ 

नारळ 

बड़ िोट • १२ ते १६ नोव्हेंबर २०२१ हलको  ते मध्यम पाऊसाचो अांदाज पळोन 

शेतकऱयाांक  सकाळच्या वेळार आणि स्वच्छ हवामानातच णनयांत्रिाचे 

उपाय करा असो  सल्लो  णदला॰ 

• पाम बेणसनचे मलल्ह्चांग केले जाव शकता॰ 

• बागेन पडलेली सुकलेली पाना  मलल्ह्चांग करपाक खातीर वापरली जाव 

शकता॰ 

• फुलाांकडचे  सुकलेले  पान, सूकलेली फुलाां आणि पडलेले नाल काढून 

उडयात आणि नष्ट करात॰ 

• कळी सडण्यासाठी णनयांत्रि उपाय घ्या (1% बोडो णमश्रि फवारिी करा) 

• शेतकऱयाक  माडाची माईट चेर लक्ष डोवरात आिी तेचेर कडुणलांबाचा 

केक वापर सुचवले जाता  - 5 णकलो/रोपो  करपाक येता॰ 

• रायनोसॉरस बीटलच्या णनयांत्रिाकलागुन सगळ्यात  वैरच्या पानाांची धूप 

250 गॅ्रम + बारीक वाळू (250 गॅ्रम) प्रणत तळहात पावडर कडुणनांबाच्या 

पेंडीन भरली जाऊ शकता॰ 

• धव्या  माशाांचेर णनयांत्रि दवरपाक , पानाांचे र १% स्टाचकचेणमश्रि  घालून 

काजळीचे साचे (सुटी मौल्ड) बभायर  पडता. 

• गांभीर लथितीन , कडुणलांबाच्या तेलाची ०.५% फवारिी करा आणि 

कासल्याच  कीटकनाशकाची णशफारस केलेली ना॰ 

• व्हडली पाांढरी माशी धरपाकलागुन  माडाच्या  खोडाचे र णपवळे णचकट 

टर ॅप  बसयात॰ 

पशुधन 

 

बेबीसीयोटस

स 

 

 

 

 

 

 

एफएमडी 

 

• नोव्हेंबर२०२१ उत्तर गोयात बेबीसीयोणसस जावपाचो धोका खूब चड 

आसा॰ 

• प्राण्याांत कीट्यो(णटकाांच्या) प्रभावाचेर णनयांत्रि दवरपाक लागून 

अ ॅकाररसाईड्सचो णनयणमतपिात वापर प्राण्याांच्या शेडमधे्य आनी त्याच्या 

आवणतभोवती वा प्राण्याांवयर करप गरजेचे॰ 

• ताप आनी कॉफीच्या रांगाचे लघवी (मूत्र) णदसत जाल्यार प्राण्याांक 

पशुवैद्यकीय रुग्णालयात दखयात॰ 

• दुध णदवपी जनावराांत पाय वा तोांडाचो रोग (एफएमडी) जावपचो धोका 

ख़ूब आसा. 

• णनयणमत लसीकरि आणि सोणडयम काबोनेट (4%) णकां वा 10% वॉणशांग 

सोडान कीटकनाश करू शकता॰ 

पोल्ट्र ी 

 

 • तापमान ३०° Cपेक्षा जास्त वाढ आसताना, खाद्य गेवपाचे प्रमाि वाढत्या 

दराने कमी जाता. म्हिून णदवसाच्या िांड भागात म्हिजे सकाळचे बेगीन 

आनी साांचे उशीरात फीड णदयात 

• साठा घनता कमी करा णकां वा प्रणत पक्ष्यास अणधक मजल्याची जागा प्रधान 

करा 
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Dr. B. L. Kasinath, Principal Scientist and Head, ICAR – KrishiVigyan Kendra, North Goa 

Dr.GopalRamdas Mahajan, Scientist (Soil Science) 

Dr.Maruthadurai. R, Scientist (Agricultural Entomology) 

Dr.ShivasharanappaNayakvadi, Scientist (Veterinary Pathology) 
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